التفاوض مع املحتل بين القبىل والرد
"دراسة ثحليلية مقارهة"

الباحث
اياد عطا أحمد أبى فىىن
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:امللخص
 زانت في فلؿُحن، بؿبب ما َغؤ غليها مً زالف في واكػىا اإلاػانغ،الخفاوى ولمت مترصصة بحن اللبىٌ والغص
 ألحل، خُث ؤعاص الباخث مً زالٌ بدشه ؤن ًدىاوٌ َظٍ اليلمت بيل ؤبػاصَا الكغغُت والؿُاؾُت والىفؿُت،اإلادخلت
ً
ً
 وكض جم،الىنىٌ إلحاباث خىٌ الىشحر مً ألاؾئلت اإلاُغوخت غلى الؿاخت الاؾالمُت غمىما والفلؿُُيُت زهىنا
 وخىمه في، قمل ألاوٌ مىه الخػغٍف بالخفاوى وؤَم ؤنىله وؤهىاغه وَغكه،جىاوٌ َظا البدث مً زالٌ مبدشحن
. وجىاوٌ الشاوي بػٌ نىعٍ في واكػىا الاؾالمي والػغبي والضعوؽ والػبر اإلاؿخفاصة،الكغَػت الاؾالمُت
Abstract:
Negotiating is a hesitant word between acceptance and rejection, because of the difference in our
contemporary reality, especially in Occupied Palestine. The researcher sought through his research to
address this word in its all legal, political, and psychological dimensions, in order to reach answers on
many of the questions raised in Islamic World in general and Palestine in particular. This research is
divided into two topics. The first handles the definition of negotiation and its origins and methods, plus its
grounds in Islamic Shari’a. The second topic handles our Islamic and Arabian reality and lessons to learn
from it.

:املقدمة
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ً
الخمض هلل عب الػاإلاحن ،والهالة والؿالم غلى اإلابػىر عخمت للػاإلاحن ،اللهم غلمىا ما ًىفػىا وػصها غلما بهً ؤهذ
الػلُم الخىُم.
ً
ٌػخبر مىيىع الخفاوى مً اإلاىيىغاث قضًضة الخػلُض والخؿاؾُت ،وىهه مغجبِ ؤؾاؾا بمبضؤ الغبذ والخؿاعة،
ً
وغلُه فةن ألاَغاف اإلاخفاويت جغغب صائما في جللُل وؿب الخؿاعة وػٍاصة وؿب الغبذ ،وَظا ألامغ ًىضعج غلى ول
اإلاجاالث الخفاويُت بجمُؼ جفغغاتها ،الاكخهاصًت والؿُاؾُت والػؿىغٍت  ...بلخ.
أهمية البحث:
وهلاقاث َىٍلت ،كغع الباخث الخىى في غماع َظا اإلاىيىع الخؿاؽ ،الظي ًىدؿب ؤَمُخه مً وىهه
سجاالث
بػض
ٍ
ٍ
ً
مغجبِ بالىيؼ في فلؿُحن اإلادخلت ووحىص الاخخالٌ ،خُث اخخل مىيىع الخفاوى فُه ؤبػاصا حمت ،لػل منها:
 البػض الكغعي :واإلاخػلم بالخالٌ والخغام ،وَل َىان صلُل قغعي ًمىؼ اإلاؿلم ؤن ًُفاوى مً ًدخل ؤعيه؟ البػض الؿُاس ي :فالؿاخت الفلؿُُيُت ملُئت بالخالفاث الؿُاؾُت والفىغٍت خىٌ َغٍم خل اللًُت ،بحنمً ًدبنى فىغة الخفاوى مؼ اإلادخل هُغٍم وخُض لخدلُم ألاَضاف الفلؿُُيُت ،وبحن مً ًغي الخل فلِ
في خمل البىضكُت واللخاٌ ختى جدغٍغ وامل ألاعى اإلادخلت.
 البػض الىفس ي والاحخماعي :خُث جغسخ في اطَان الىشحرًً مً ؤبىاء قػبىا بإن الخفاوى زُاهت وحغٍمتوجفغٍِ وغالمت يػف واؾدؿالم ،فإنبذ ؤي خضًث غً الخفاوى مؼ اإلادخل ًىيؼ في زاهت الكبهت
والاتهام ،وغلُه فةن الىشحر مً الفلؿُُيُحن مً كضمىا جطخُاث هبحرة ًغغبىا في عئٍت هدُجت َظٍ
الخطخُاث.
 البػض الخاعٍخي :في ظل حػثر اإلافاوياث التي كام بها مً كام مً الفلؿُُيُحن في الػلىص اإلاايُت ،وختى وكخىاالخايغ ،ؤنبدذ فىغة الخفاوى مؼ اإلادخل مًُػت للىكذ.
اشكالية البحث:
ً
ً
بلى ؤي خض ًمىً اغخباع الخفاوى مدغما قغغا ؤو زُاهت؟
املىهج املتبع:
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ؾُػخمض الباخث في صعاؾخه غلى اإلاىهج الىنفي ،وطلً في ونف الػضًض مً اإلاهُلخاث الخانت بمىيىع الخفاوى.
وهظلً اإلاىهج الخاعٍخي اإلالاعن ،غلى اغخباع ؤن البدث ؾُدىاوٌ بالخدلُل ؤخضار جاعٍسُت في مىيىع الخفاوى مؼ
ً
ملاعهت طلً بما ًدضر في الىاكؼ الػغبي والاؾالمي خالُا.
التصميم املتبع:
ؾِخم جىاوٌ َظا اإلاىيىع مً زالٌ الخهمُم الشىائي الخالي:
اإلابدث ألاوٌ :الخفاوى :مفهىمه وؤخيامه الكغغُت
اإلابدث الشاوي :الخفاوى في واكػىا الاؾالمي والػغبي :الضعوؽ والػبر

املبحث ول :التفاوض :مفهىمه وأحكامه الشرعية
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املطلل ول :ماهية التفاوض
الفرر ول :مصطلحات ال بد منها
ًال
أوال :التفاوض
 الخفاوى لغت :فاوى مً فاويه في ألامغ ؤي باصله الخضًث بيُت الىنىٌ الى حؿىٍت واجفاق)1( . انُالخا :جلً الػملُت الخانت بدل الجزاع بحن َغفحن ؤو ؤهثر والظي يهضف لخدلُم مهلخت ول َغف مًزالٌ اجفاكهم غلى حؿىٍت مػُىت (. )2
 مىاككت الخػغٍف :الخفاوى هغحرٍ مً الفىىن الاحخماغُت له غضة حػاعٍف ،جضوع بجملتها خىٌ الخػغٍفالؿابم ،وحػغٍف آزغ وَى بإن الخفاوى :خىاع ومىاككت بحن َغفحن خىٌ مىيىع مدضص للىنىٌ الى اجفاق،
ً
ّ
( )3فالخػغٍف ألاوٌ عبِ الخفاوى بالجزاغاث وخلها ،ؤما الشاوي فجػله غاما في الجزاغاث وغحرَا ،مؼ ؤن
مىيىع البدث ًضوع خىٌ الخػغٍف ألاوٌ اإلاخػلم بدل الجزاغاث زانت ؤن الخػغٍف الشاوي ًمُل لجػل
الخفاوى غملُت بصاعٍت بػُضة ؤي هؼاع ،مؼ الػلم ؤن بػٌ الىخاب حػل الخفاوى غملُت جفاغلُت بحن
ألاَغاف لىحىص مهالر مكترهت ومخضازلت ،وؤن طلً ًخُلب منهم الاجهاٌ فُما بُنهم لخًُِم مؿاخت
الازخالف ،وجىؾُؼ مىُلت الاقتران بُنهم ،مً زالٌ اإلاىاككت والدجت والاكىاع والاغتراى للخىنل الى
اجفاق ملبىٌ بكإن مىيىغاث ؤو كًاًا الخفاوى)4( .
الخلُلت ؤن الخفاوى في الجزاغاث ال ًيىن بحن ؤنضكاء ،بل بحن ؤغضاء وَظا الػضاء ال ًمىً ؤن ًيىن غملُت جفاغلُت
مكترهت ،وال ًمىً ؤن ًيىن مجغص هلاف وخىاع ،وَظا ًجػل الخفاوى مغخلت مً مغاخل الخغبً ،داوٌ ول َغف
فيها ؤن ًفغى بعاصجه الؿُاؾُت غلى الُغف آلازغ مً زالٌ َاولت الخفاوى هبضًل ماكذ غً نىضوق الظزحرة.

) )1ؤخمض مسخاع غمغ وآزغون ،معجم اللغت الػغبُت اإلاػانغة ،مىخبت غالم الىخب ،اللاَغةَ1429 ،1ٍ ،ـ 2008 -م ،ج.1
) )2زابذ غبض الغخمً اصعَـ ،الخفاوى (مهاعاث واؾتراجُجُاث) ،الضاع الجامػُت ،الاؾىىضعٍت ،مهغ ،2001 ،م.25
) )3خؿً الخؿً ،الخفاوى والػالكاث الػامت ،اإلااؾؿت الجامػُت للضعاؾاث واليكغ والخىػَؼ ،بحروث ،الُبػت ألاولىَ1413 ،ـ 1993 -م ،م.12-11
) )4ؾامذ غبض اإلاُلب غامغ وآزغون ،بصاعة الخفاوى ،صاع الفىغ هاقغون ومىػغىن ،غمان ،الُبػت ألاولىَ1432 ،ـ 2011-م ،م.17-16
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الفرق بين التفاوض واملساومة  :الخفاوى غملُت لخل الجزاع ،ؤما اإلاؿاومت فهي غملُت هفػُت لجهت جغٍض انهاء الجزاع
لخللُل زؿائغَا )1( ،بػٌ الباخشحن عبِ اإلاؿاومت بالخباصٌ ،ؤي بغُاء ش يء ملابل الخىاػٌ غً آزغ  ،بِىما الخفاوى
ًخػلم بفغى ؤلاعاصة)2( .
الخالنت هي ؤن الخفاوى َىا ال ًسخو باإلاكاول ؤلاصاعٍت ؤو الاحخماغُت ؤو الصخهُت ،بل مغجبِ بدل الجزاغاث
الؿُاؾُت والػؿىغٍت ،وَظا ًجػل الخفاوى مغخلت مً مغاخل الخغب ولِـ مغخلت مً مغاخل الؿالم.
ًال
اهيا :الحىار
 الخىاع لغت :خاوعٍ مداوعة وخىاعا :حاوبه ،وخاوعٍ :حاصله ،وجداوع اللىم ؤي جباصلىا الخضًث وججاصلىا،َّ
ً
ََ
اٌ َل ُه َ
فالها :ؤي حاوبه وباصله الىالم .)3 (،وفي الخجزًل الػؼٍؼَ [ :ك َ
ن ِاخ ُب ُه َو َُ َى ًُ َد ِاو ُع ٍُ ؤه َف ْغ َث ِبال ِظي
وخاوع فالن
ُّن ْ َ ُ َّ َ َّ َ ً
َُ ُ
َََ َ
ان َع ُحال] {الىهف }37
اب ز َّم ِمً هُف ٍت زم ؾى
زللً ِمً جغ ٍ
َّ َ َّ ُ ُ
َ
وجداوعوا :جغاحػىا الىالم بُنهم ،وجداوعوا :ججاصلىا ،وفي الخجزًل الػؼٍؼ" :ك ْض َؾ ِم َؼ الل ُه ك ْى ٌَ ال ِتي ج َج ِاصل ًَ ِفي َػ ْو ِح َها
َّ
ُ
َّ
َ َّ
َ ْ
َ
َوحك َخ ِيي ِبلى الل ِه َوالل ُه ٌَ ْؿ َم ُؼ ج َد ُاو َعه َما ِب َّن الل َه َؾ ِم ٌعُؼ َب ِه ٌعحر" {اإلاجاصلت )4( }1،
 الخىاع بنُالخا :صفؼ اإلاغء زهمه غً بفؿاص كىله ،بذجت ؤو قبهت ،ؤو ًُلهض به جصخُذ هالمه ،وَىالخهىمت في الخلُلت)5( .
ؤما حػغٍف الخىاع في لغت الىاؽ فهى :مىاككت بحن َغفحن ؤو ؤَغافً ،لهض بها جصخُذ هالم ،وبظهاع حجت ،وبزباث
الخم ،وصفؼ قبهت ،وعص الفاؾض مً اللىٌ والغؤي ،)6 (.والخىاع والجضاٌ لهما صاللت واخضة ،وكض احخمؼ اللفظان في
آلاًت الؿابلت)7( .
) )1مدمض مدمىص مهُفى ،غلم الخفاوى بحن الىظغٍت والخُبُم ،صاع البضاًت ،غمان ،الُبػت ألاولىَ1433 ،ـ 2012-م ،م.24-23
) )2زابذ غبض الغخمً اصعَـ ،الخفاوى ( مهاعاث واؾتراجُجُاث ) ،مغحؼ ؾابم ،م.63-59
) (3ؤخمض مسخاع غمغ وآزغون ،معجم اللغت الػغبُت اإلاػانغة ،مغحؼ ؾابم ،م.578
) (4قىقي يُف وآزغون ،مجمؼ اللغت الػغبُت  ،اإلاعجم الىؾُِ  ،مىخبت الكغوق الضولُت ،مهغ  ،الُبػت الغابػت َ 1425 ،ـ 2004 -م  ،م. 205
) (5غلي بً مدمض الكغٍف الجغحاوي ،معجم الخػغٍفاث ،جدلُم مدمض نضًم اإلايكاوي ،صاع الفًُلت ،اللاَغة ،باب الجُم ،ٌ 816 ،م.67
) (6نالر بً غبض هللا بً خمُض ،عؾائل في ؤصب الخىاع وفله الخالف وفً ؤلاههاث ،مىخبت الػبُيان ،الغٍاى ،1ٍ ،م.13
)ً (7ىؾف اللغياوي ،الخل ؤلاؾالمي فغًٍت ويغوعة ،مىخبت وَبت ،اللاَغة ،الُبػت الشالشتَ1397 ،ـ 1977-م ،م.13
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الفرر الثاوي :التفاوض (مجاالثه وخصائصه وأهم صفات املفاوض).
ًال
أوال :مجاالت التفاوض
الخفاوى بهىعجه الػامت ًلؼ في غضة مجاالث منها:
 جفاوى في الػمل بحن ناخب الػمل واإلاىظفحن ،ؤو الػماٌ غلى ألاحغة وؾاغاث الػمل. جفاوى في البُؼ والكغاء ،ؤو بحن اإلاؿخإحغ وناخب الػلاع. جفاوى الكغواء غلى مؿخىي الكغواث ؤو الكغاهت الؼوحُت. جفاوى مؼ ألاغضاء لفغى ؤلاعاصة ؤو جدلُم ألاَضاف التي ألحلها وكؼ الجزاع)1(.ُ
مجاالث الخفاوى هشحرة ،وؤَمها ما طهغ ،مؼ جغهحز الباخث غلى اإلاجاٌ ألازحر ألَمُخه في واكػىا وجإزحرٍ غلى اللًُت
الفلؿُُيُت ،خُث ؤن الخفاوى كض ًلؼ بحن صوٌ ،ؤو بحن مىظماث ،ؤو بحن صوٌ ومىظماث ،ؤو بحن ؤفغاص ،وكض ًيىن بحن
َغفحن ؤو غضة ؤَغاف ،وكض ًيىن جفاوى ؾُاس ي بُابؼ اكخهاصي ؤو الػىـ)2( .
والؿااٌ اإلاُغوح َىاَ ،ل َىان خاحت للخفاوى؟ وػم َىان خاحت ّ
ماؾت للخفاوى في هشحر مً حىاهب الخُاة ،ؤما
ً
باليؿبت للخفاوى لخل الجزاغاث فهى ؤًًا مً ألاؾلخت اإلاهمت في غملُت فغى ؤلاعاصة ،زانت اطا جدللذ ألاَضاف ؤو
جدلم ألاَم منها ،مؼ مغاغاة ؤن ال ًازغ الخفاوى غلى الجىاهب ألازغي زانت الجىاهب الؿُاؾُت والػؿىغٍت)3( .
فالخفاوى وؾُلت ولِـ غاًتً ،جب ؤن ًًبِ بًىابِ اؾتراجُجُت (

 )4بدُث جظهغ مهاعاث الخفاوى في

ً
الخلىُاث( )5والخىخُياث( )1بػُضا غً الخىاػٌ ؤو الُإؽ بؿبب حػىذ الخهم ؤو مغاوغخه.

ً
) )1ؾامذ غبض اإلاُلب غامغ وآزغون ،بصاعة الخفاوى ،مغحؼ ؾابم ،م  .15وؤًًا ،زابذ غبض الغخمً اصعَـ ،الخفاوى ( مهاعاث واؾتراجُجُاث )،
مغحؼ ؾابم ،م.30-28
) )2نضًم مدمض غفُف ،مهُفى مدمىص ؤبى بىغ ،الخفاوى في الخُاة والاغماٌ ،الضاع الجامػُت ،مهغ ،2000 ،م.38-32
) )3نضًم مدمض غفُف ،مهُفى مدمىص ؤبى بىغ ،الخفاوى في الخُاة والاغماٌ ،مغحؼ ؾابم ،م.38-37
))4الاؾتراجُجُت :عؾم الخىحهاث واللُام باألغماٌ الىبري وويؼ الهضف اإلاغغىب بخدلُله .اهظغ ،مدمض مدمىص مهُفى ،غلم الخفاوى بحن الىظغٍت
والخُبُم ،صاع البضاًت ،غمان ،الُبػت ألاولىَ1433 ،ـ 2012-م ،م.26
))5الخلىُاث :هي الىُفُت التي ًخػامل بها اإلافاوى مؼ اإلاىيىع .اهظغ ،مدمض مدمىص مهُفى ،غلم الخفاوى ،مغحؼ ؾابم ،م.26
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ًال
اهيا :أهم خصائص التفاوض
 غملُت الخفاوى غملُت جغاهمُت حؿبلها ؤخضار ججػلها ؤكهغ الُغق لخدلُم ألاَضاف. اإلافاوياث غملُت جباصلُت جلىم غلى ألازظ والػُاء ()2بحن َغفحن ؤو ؤهثر. اإلافاوياث غالكت ازخُاعٍت لِؿذ بحباعٍت ً ،يىن اإلافاوى زاللها كاصع غلى فغى ؤلاعاصة ؤو الاوسخاب مًغملُت الخفاوى.
 هي غملُت صكُلت ُمداَت باللُىص واإلادفؼاث واإلاساَغ واإلاجزللاث. ؤؾاؽ الخفاوى وحىص مكيلت كىٍت ؤو هؼاع خلُلي ٌؿعى ول َغف لخلها (. )3لػل مً ؤَم ؤؾباب فكل اإلافاوياث بحن ألاَغاف َى غضم وحىص مدضصاث وزهائو جًبِ خالت الخفاوى،
هظلً غضم ُوحىص نفاث اإلافاوى التي ًجب ؤن ًخدلى بها مً ًسىى غملُه الخفاوى.
ًال
الثا :أهم صفات املفاوض
ً
ً
 ؤن ًيىن طهُا فُىا خايغ الظًَ ؾغَؼ البضيهت .ً
ً
 ؤن ًيىن كىٍا نلبا ًُازغ وال ًخإزغ ،وال يهتز ؤمام ؤنػب اإلاىاكف ؤو ؤزُغ اإلاػلىماث.ً
ً
 ؤن ًيىن فاَما إلاا ًغٍض غاإلاا باللًُت التي ًفاوى غنها بيل جفانُلها وجاعٍسها وخايغَا. غضم الُإؽ مً زالٌ الهبر ،وغضم بظهاع خالت مً الخىجغ ؤمام ؤي َغح ًُغخه الخهم ،ؤو الُغف آلازغ. -الخفائٌ مؼ ؤلانغاع مؼ اؾخسضام اإلاىاوعة الظهُت واإلاغوهت الخىخُىُت)4(.

))1الخىخُياث :هي مباصعاث ظغفُت ٌؿخغل فيها اإلافاوى الفغم الػاعيت لخجاوػ الػلباث .مدمض مدمىص مهُفى ،غلم الخفاوى ،مغحؼ ؾابم،
م.26
)ٌ )2ػخلض الباخث ؤن الخفاوى ال ٌػخمض غلى الازظ والػُاء بلضع ما ٌػخمض غلى كىة اإلاىاكف وكىة اإلافاويحن وكىاغت ول َغف بدله وصوعٍ في
ً
جدلُم ؤَضاف الخفاوى  ،ؤما ألازظ والػُاء فهى ًخػلم باإلاؿاومت التي فغق الباخث بُنها وبحن الخفاوى ؾابلا.
) )3هاصع ؤخمض ؤبى قُست ،ؤنىٌ الخفاوى ،صاع اإلاؿحرة ،غمان ،الُبػت الشاهُتَ1430 ،ـ 2009-م ،م.28-25
) )4هاصع ؤخمض ؤبى قُست ،ؤنىٌ الخفاوى ،مغحؼ ؾابم ،م .97-93وهظلً ،ؾامذ غبض اإلاُلب وآزغون ،بصاعة الخفاوى ،مغحؼ ؾابم ،م.36
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ً
فاإلافاوى الًػُف ٌُػُي هخائج يػُفتُ ،وٍفلض الىاؽ الشلت في غملُت الخفاوى ؤنال مً زالٌ يػفه وفكله
وغضم كضعجه غلى بصاعة الػملُت الخفاويُت بكيل حُض ،فاإلافاوى ًخػامل بمحزان صكُم وزُحر ،فهى ًدخاج الى كىة
جفاويُت وكضعة هظلً.
الفرر الثالث :أخطاء التفاوض وفىىهه وأهم املراحل التي يمر بها
ًال
أوال :أخطاء التفاوض
لػل ؤَم زُإ مً جلً ألازُاء َى ؤن ًسضع َغف آلازغ ،ؤو ؤن ٌؿخضعحه إلاغبؼ ًُشحر خىله الكبهاث ،زانت اطا امخلً
الُغف آلازغ كضعة غلى الاكىاع والخإزحر مً زالٌ بكىاع اإلافاوى بباَل ؤعاصٍ الخهم ،فُظَب اإلافاوى إلكىاع َغفه
ً
باللبىٌ بضال مً فغى الاعاصة غلى الُغف آلازغ(.)1
وجىحض جىخُياث هشحرة للخفاوى ،مشل :هؿب الىكذ ،الخمىٍه ،الخضاع ،الاوسخاب الظاَغي ،اصغاء غضم اإلاػغفت ...
ً
الى غحر طلً مً الخىخُياث الخفاويُت التي جسضم اإلافاوى في غملُت الخفاوى ،وهي هشحرة حضا ؤونلها بػٌ
الباخشحن إلاا ًؼٍض غً زمؿحن جىخًُ جفاوض ي(.)2
ُ
ًال
اهيا :أهم فىىن التفاوض
ؤَلم بػٌ الباخشحن غلى الخفاوى بإهه فً ،وؤن َظا الفً ًدخاج الى طواء وَىٌ هفـ لضي اإلافاوى ختى ًدهل
غلى ما ًغٍض ،ؤما ؤَم جلً الفىىن فهي غلى الىدى آلاحي:
 الخغم غلى الُلب ،وطلً بإن ًُلب ول ش يء ختى فغوع الُلباث ،مً زالٌ جدىٍل اللًاًا الفغغُت الىعئِؿُت ،ومً زالٌ الخسُُِ للخهىٌ غلى الىشحر(.)3

) )1صوهالض ؾباعهـ  ،صًىامىُت الخفاوى الفػاٌ  ،جغحمت :ص .زالض ػعوق وهانغ الػضًلي  ،صاع  ،آلافاق  ،الؿػىصًت  ،الُبػت ألاولى ،

َ1416ـ

ث1995م  ،م.50-45
))2ص.غلي الخماصي ،صاع ابً خؼم ،بحروث ،الُبػت ألاولىَ1421 ،ـ ث 2000م .اهظغ هظلً ،وازغًٍ لي ،اللىاغض الجضًضة في الخفاوى الضولي ،جغحمت:
كؿم الترحمت بضاع الفاعوق ،الُبػت ألاولى2011 ،م.
) )3حىعج فىلغ ،صلُل اإلافاوى ،مىخبت حغٍغ ،الؿػىصًت ،الُبػت ألاولى2007 ،م ،م.41-28
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 غضم عفٌ ؤي غغى بكيل ؾغَؼ ،فاإلافاوى ال ًدؿغع في الغص غلى الُغف آلازغ ،مؼ مغاغاة غضم بظهاععصوص ألافػاٌ اللىٍت غلى الػغوى.
 بللاء اللىم غلى الُغف آلازغ ،مؼ جدمُله وافت اإلاؿاولُت غً ؤي فكل. جلضًم البضًل ألاؾىؤ للُغف الشاوي. مػغفت ؤؾالُب الُغف آلازغ في الخفاوى ،مؼ الخغم غلى غضم شخهىت الجزاع(.)1ًال
الثا :مراحل التفاوض
ؤ  -مغخلت ما كبل الخفاوى والتي جخًمً الىلاٍ آلاجُت:
 حصخُو اللًُت الخفاويُت وجدضًضَا. تهُئت اإلاىار الخفاوض ي. كبىٌ ألاَغاف اإلاخىاػغت للخفاوى(.)2ُ
فمغخلت ما كبل الخفاوى كض جيىن ؤزُغ مً الخفاوى هفؿه ،فهي التي جبحن الُغف اإلاؿاعع والظي قػغ باإلعَاق
والخػب بؿبب َىٌ الجزاع.
ب  -الاغضاص للبضء في غملُاث الخفاوى ،بما مباقغة وبما مً زالٌ وؾُاء(.)3
ج -غملُت الخفاوى ومً زم الاجفاق ؤو غضمه (.)4
وكض ازخهغ بػٌ الباخشحن مغاخل الخفاوى باليلماث آلاجُت :جدلُل – جسُُِ – مىاككت – جلُُم( .)5
لػل ؤزُغ مغخلت مً مغاخل الخفاوى هي مغخلت اإلاباصعة بُلب الخفاوى ،زانت في الجزاغاث اإلاؿلخت ؤو الػؿىغٍت،
ُ
فهي جظهغ خالت مً الًػف ؤو الُإؽ ؤو غضم اللضعة غلى مىانلت اللخاٌ ،ؤو هي خالت مً الاؾدؿالم الظوي للُغف
) )1جىم بحزوع ،الخباًا الخفُت للمفاوياث الظهُت ،جغحمت :صزالض الػامغي ،صاع الفاعوق ،الجحزة ،الُبػت الشاهُت2010 ،م.
) )2هاصع ؤخمض ؤبى قُست ،ؤنىٌ الخفاوى ،مغحؼ ؾابم ،م.28-25
) )3خؿً الخؿً  ،الخفاوى والػالكاث الػامت ،مغحؼ ؾابم ،م.26-18
) )4خؿً الخؿً ،الخفاوى والػالكاث الػامت ،مغحؼ ؾابم ،م.28-26
) )5ؾامذ غبض اإلاُلب وآزغون ،بصاعة الخفاوى ،مغحؼ ؾابم.24-23 ،
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آلازغ مً زالٌ الُلب مىه ؤن ًجلـ للخفاوى ،ال ًمىً ألي حهت جفاويُت ؤن جمخلً ؤوعاق كىة ،وؤن ًيىن ؾلىهها
الخفاوض ي مبني غلى اللىة .فالخفاوى وفم اللغاءاث الؿابلت ال ًسغج غً َظٍ الاخخماالث:
 بزًاع َغف لُغف آزغ مً زالٌ امخالهه ألؾباب اللىة ،وَى ؤكغب ما ًيىن لإلؾدؿالم لىىه جم غًَغٍم الخفاوى.
ً
 ؤن ًدلم الخفاوى مهلخت مكترهت ليل ألاَغاف فيل َغف ًُدلم قِئا مً مُالبه وؤَضافه ،بِىما ًسؿغباإلالابل بػٌ اإلاُالب.
 حػثر الخفاوى بؿبب حػىذ َغف ؤو امخالهه ألؾباب اللىة ،فخجض الدؿىٍف واإلاغاوغت والخإحُل هي الهفتالغالبت غلى غملُت الخفاوى ،ؤو ٌؿخغل َظا الُغف الىكذ ألحل فغى ؤوعاق كىة حضًضة غلى ألاعى
ًُدؿً مً زاللها مىكػه الخفاوض ي.
 انهُاع اإلافاوياث وَظا ٌُػُض ول َغف الى اإلاغبؼ ألاوٌ مً اإلاىاحهت. َظٍ اإلافاوياث بما ؤن جيىن مباقغة بحن َغفي الجزاع ؤو ؤَغافه ،وكض جيىن غبر وؾُاء ؾىاء وان جضزلهمألحل خل الجزاع ،ؤو ألحل جلىٍت َغف غلى آزغ.
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املطلل الثاوي :حكم التفاوض مع العدو في الشريعة إلاسالمية
ُ
بن اإلاخابؼ لخُاة الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ًجض ؤن خُاجه الضغىٍت كؿمذ الى كؿمحن ،كؿم ٌكمل خُاجه غلُه
الؿالم كبل الهجغة ،و كؿم ٌكمل ما بػض هجغجه غلُه الؿالم .وَظا ما ؾىف هىاككه في َظا اإلاُلب مً زالٌ
الفغغحن الخالُحن:
الفرر ول :من البعثة للهجرة
مىظ ؤن حهغ عؾىٌ هللا نلى هللا غلُه وؾلم بالضغىة ،وكغَل جداوٌ بيل الىؾائل الهض غً صًً هللا حػالى ،ومً
طلً اؾخسضامهم للخفاوى ،ختى ؤَلم بػٌ الباخشحن غلى طلً ألاؾلىب في الهض غً صًً هللا حػالى " ،ؤؾلىب
اإلافاوياث"( ،)1والظي مً زالله خاولذ كغَل َضم الضغىة في مهضَا ،واللًاء غليها في بضاًتها ،ومً ؤمشلت طلً:
ًال
أوال :حاء في الؿحرة ؤن غخبت بً عبُػت (  )2كاٌ في هاصي كغَلً :ا مػكغ كغَل ،ؤال ؤكىم الى مدمض فإولمه ،وؤغغى
ً
غلُه ؤمىعا لػله ًلبل بػًها فىػُُه ؤيها قاء وٍىف غىا؟ فلالىا :بلى ًا ؤبا الىلُض :كم بلُه فيلمه ،فجاء غخبت ختى
حلـ بلى عؾىٌ نلى هللا غلُه وؾلم فلاٌ ً :ا ابً ؤخي ،بهً مىا خُث كض غلمذ مً الكغف في الػكحرة واإلاياهت في
ً
اليؿب  ،وبهً كض ؤجِذ كىمً بإمغ غظُم فغكذ به حماغتهم وؾفهذ به ؤخالمهم  ...فاؾمؼ مني ؤغغى غلًُ ؤمىعا
جىظغ فيها لػلً جلبل منها بػًها  ،فلاٌ له عؾىٌ هللا نلى هللا غلُه وؾلم  " :كل ًا ؤبا الىلُض؟ ؤؾمؼ" ،كاًٌ :ا ابً
ً
ً
ؤخي ،بن هىذ بهما جغٍض بما حئذ به مً َظا ألامغ ماال حمػىا لً مً ؤمىالىا ختى جيىن ؤهثرها ماال ،وبن هىذ جغٍض به
ً
ً
ً
قغفا ؾىصهان غلُىا ختى ال هلُؼ ؤمغا صوهً ،وبن هىذ جغٍض به مليا ملىىان غلُىا ،وبن وان َظا الظي ًإجًُ عئُا
جغاٍ ال حؿخُُؼ عصٍ غً هفؿً َلبىا لً الُب وبظلىا فُه ؤمىالىا ختى هبرئً مىه .فلاٌ له عؾىٌ هللا نلى هللا غلُه
وؾلم ":ؤفغغذ ًا ؤبا الىلُض ؟" كاٌ  ":فاؾمؼ مني ".
) )1نفي الضًً اإلاباعهفىعي ،الغخُم اإلاسخىم ،حمػُت بخُاء الترار ؤلاؾالمي ،اليىٍذ ،الُبػت الخامؿتَ1429 ،ـ 2009 -م ،م .85-84هظلً ،غلي
الهالبي ،الؿحرة الىبىٍت ،صاع الخىػَؼ واليكغ ؤلاؾالمُت ،اللاَغة ،الُبػت الشاهُت،

َ1424ـ 2003 -م  ،م  .210-204هظلً ،مدمض ؾػُض عمًان

البىَي ،فله الؿحرة الىبىٍت ،صاع الفىغ ،بحروث ،الُبػت ألاولىَ1424 ،ـ ـ 2003م ،م.87-81
ً
) )2غخبت بً عبُػت ،هىِخه :ؤبى الىلُض ،ؾُضا في بني غبض قمـ ،مً وحهاء مىت ،ولض في مىت كبل غام الفُل بشالر ؾىىاث ،والض َىض ػوحت ؤبي
ؾفُان ،لخم بلغَل في بضع ،وبػض هجاة اللافلت َلب مً كغَل الغحىع غً اللخاٌ ،وكاٌ :بغهبىَا بغؤس ي وكىلىا حبن غخبت ،فغفٌ ؤبى حهل
الغحىع ،فلخل في اإلاباعػة الفغصًت في بضاًت مػغهت بضع .ؤهظغ :غبض الؿالم َاعون ،تهظًب ؾحرة ابً َكام ،اإلاجمؼ الػغبي ؤلاؾالمي ،بحروث ،م.74-72
اهظغ هظلً ،مدمض عيا ،مدمض نلى هللا غلُه وؾلم ،صاع الخضًث ،اللاَغةَ1425 ،ـ 2004-م ،م.177
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ْ
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وه ِظًغا فإغغ
اؾ َخ ْغف ُغ ُ
ح َج ٌع َ ْ
اؾ َخل ُُمىا ب َل ُْه َو ْ
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وٍ َو َو ٍْ ٌعل
ِ
ِ ِ
اب فاغ َم ْل ِبهىا غ ِاملىن  ،ك ْل ِبه َما ؤها بك ٌعغ ِمشلى ْم ًىحى ِبل َّي ؤه َما ِبل ُهى ْم ِبله و ِاخض ف ِ
ِ
ْ ْ
ِلل ُمك ِغ ِه َحن "] .فهلذ [6 -1
َ ْ َ َْ ُ َ
يىا ف ُل ْل
زم مط ى عؾىٌ هللا نلى هللا غلُه وؾلم في اللغاءة وغخبت ٌؿمؼ ختى ونل الى كىله حػالى  ":ف ِةن ؤغغ
َ َ ُْ ُ ْ َ َ ً ْ
ناغ َلت َغاص َو َز ُم َ
ىص " ] فهلذ  [13فإمؿً غخبت بفُه وهاقضٍ الغخم ؤن ًىف غً اللغاءة ،
اغلت ِّمش َل َ ِ ِ ٍ
ؤهظعجىم ن ِ
ً
وطلً زىفا مما جًمىخه آلاًت مً تهضًض.
ً
زم غاص غخبت الى ؤصخابه فلما حلـ بُنهم كالىا :ما وعاءن ًا ؤبا الىلُض ؟ كاٌ :وعائي اوي ؾمػذ كىال ما ؾمػذ بمشله
كِ وهللا ما َى بالكػغ وال بالسخغ وال بالىهاهت.
ّ
ًا مػكغ كغَل :ؤَُػىوي وزلىا بحن َظا الغحل وبحن ما َى فُه فاغتزلىٍ ،فىهللا لُيىهً للىله الظي ؾمػذ مىه هبإ
غظُم فةن جهبه الػغب فلض هفُخمىٍ بغحرهم ،وبن ًظهغ غلى الػغب فملىه ملىىم وغؼٍ غؼهم.
كالىا  :سخغن وهللا ًا ؤبا الىلُض بلؿاهه  ،كاٌ َظا عؤَي فُه فانىػىا ما بضا لىم (.)1
ان الضعوؽ اإلاؿخفاصة مً َظا اإلاىكف جخلخو في الخالي:
 الػضو ال ًلجإ للمفاوياث مباقغة ،بهما ًبظٌ ول حهض مؿخُاع إلزًاع الُغف آلازغ غً َغٍم الترَُبوالتهضًض والىغُض واؾخسضام اللىة اإلافغَت ،فةن قػغ بهالبت وكىة الُغف آلازغ لجإ للخُلت والترغُب مً
غغوى ًغي –خؿب اغخلاصٍ -بإن ول ؤخض ًُمؼ فيها.
زالٌ
ٍ
 اإلافاوياث واهذ مباقغة بحن الىبي نلى هللا غلُه وؾلم وبحن غخبت الظي ٌُػض مً ؤغُان كغَل. اإلافاوياث لم جىً في كًُت ؾهلت ،بل واهذ في نلب الضغىة والغؾالت ومؼ طلً كبل الىبي نلى هللا غلُهوؾلم الجلىؽ مؼ غخبت.
 ؾمؼ الىبي غلُه الهالة والؿالم هالم غخبت ختى ؤجم ،لم ًلاَؼ غخبت وال مغة واخضة ،مؼ ؤن غخبت وان ًغٍضبػغويه َضم الضًً وكخل الضغىة.
) )1ؤبى مدمض ،غبض اإلالً بً َكام ،مُبػت مهُفى البابي الخلبي  ،مهغ ،الُبػت الشاهُتَ1375 ،ـ 1955 -م ،ج ،1م.294
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 َضوء الىبي نلى هللا غلُه وؾلم مؼ زُىعة اإلاىكف وحجم الًغىٍ. عص الىبي غلُه الؿالم اإلافدم مً زالٌ كغاءجه لآلًاث ختى َلب غخبت – اللاصم للخفاوى -بنهاء اإلافاوياثواوسخب.
ً
 جدىٌ غخبت مً غضو قغؽ ًغٍض اللًاء غلى الضغىة لصخو آزغ ناع ًفاوى كغَكا ؤن جترن الىبيوصغىجه.
 اتهام كغَل لػخبت بإهه ُسخغ مداولت بائؿت اللخلاٍ الاهفاؽ ألازحرة.ًال
اهيا :اغترى هفغ مً اإلاكغهحن َغٍم عؾىٌ هللا نلى هللا غلُه وؾلم ،فلالىاً :ا مدمض َلم فلىػبض ما حػبض وحػبض ما
ً
وػبض فيكترن هدً وؤهذ في ألامغ ،فةن وان الظي وػبض زحرا مما وػبض هىا كض ؤزظها بدظىا مىه ،وبن وان ما وػبض
ُ ْ َ َ ُّن َ ْ َ ُ َ َ َ
ً
َ
َ
ون ،ال ؤ ْغ ُب ُض َما ح ْػ ُب ُضون،
زحرا مما حػبض هىذ كض ؤزظث بدظً مىه .)1 ( ،فإهؼٌ هللا غؼ وحل فيهم" :كل ًا ؤيها اليا ِفغ
َ َ
َ َ
ُ
َُ
َ ََ
ُ َ َْ
َ َْ
َوال ؤه ُخ ْم َغ ِاب ُضون َما ؤ ْغ ُب ُضَ ،وال ؤها َغ ِاب ٌعض َما َغ َب ْضج ْمَ ،وال ؤه ُخ ْم َغ ِاب ُضون َما ؤ ْغ ُب ُض ،لى ْم ِص ًُىى ْم َو ِل َي ِص ًًِ"].اليافغون[6-1 :
ً
فالضعوؽ اإلاؿخفاصة مً َظا اإلاىكف ؤًًا جخلخو في الخالي:
 واهذ كغَل حؿخغل ول فغنت ممىىت ألحل الخفاوى مؼ الىبي نلى هللا غلُه وؾلم. واهذ اإلافاوياث مباقغة. واهذ اإلافاوياث في نلب الػلُضة ،لم جىً في مؿائل فغغُت ،بل واهذ في ؤنل الضًً وله ،فما الظيؾِبلى مً صًً هللا حػالى بػض الخفاوى غلى ؤنل الػباصة.
 وان الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ٌؿمؼ كىلهم ،لم ًلُؼ هالمهم ،وطلً مً نبرٍ وخؿً زلله. ال ٌػني ؤهً ؾمػذ مً غضون ،ؤو حلؿذ مػه في مفاوياث ،اهً كبلذ هالمه ؤو وافلخه الغؤي. خؿم هللا حػالى طلً فإهؼٌ غلى هبُه نلى هللا غلُه وؾلم ؾىعة اليافغون ،في عص واضر غلى جُاولهموجماصيهم في َلباتهم ومفاوياتهم.

) )1غبض الؿالم َاعون ،تهظًب ؾحرة ابً َكام ،ج  ،1مغحؼ ؾابم ،م .362هظلً ،نفي الضًً اإلاباعهفىعي ،الغخُم اإلاسخىم ،مغحؼ ؾابم ،م-84
.85
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ًال
ً
الثا :ؤعؾلذ كغَل غضة وفىص لبني َاقم ولغؾىٌ هللا نلى هللا غلُه وؾلم ،وغغيىا غغويا لم جسغج غً ألامشلت
ً
ً ً
الؿابلت( ،)1مؼ ول جلً اإلافاوياث وان عص الىبي نلى هللا غلُه وؾلم واضخا كىٍا نلبا ،جسلل جلً اإلافاوياث
والجىالث تهضًض ووغُض لغؾىٌ هللا وكبُلخه(.)2
الفرر الثاوي :من الهجرة حتى وفاثه صلى هللا عليه وسلم
لػل ؤبغػ ما وكؼ مً الخفاوى مؼ اإلاكغهحن بػض هجغة الىبي نلى هللا غلُه وؾلم الى اإلاضًىت هي جفاويه مػهم في
نلر الخضًبُت ،فػً ابً غمغ (

)3عض ي هللا غنهما ؤن عؾىٌ هللا نلى هللا غلُه وؾلم زغج مػخمغا فداٌ

هفاع كغَل بِىه وبحن البِذ ،فىدغ َضًه وخلم عؤؾه بالخضًبُت وكاياَم غلى ؤن ٌػخمغ الػام اإلالبل وال ًدمل ؾالخا
غليهم بال ؾُىفا وال ًلُم بها بال ما ؤخبىا ،فاغخمغ مً الػام اإلالبل فضزلها هما وان نالخهم فلما ؤكام بها زالزا ؤمغوٍ
ؤن ًسغج فسغج(.)4
وغً البراء بً غاػب ()5عض ي هللا غنهما كاٌ :نالر الىبي نلى هللا غلُه وؾلم اإلاكغهحن ًىم الخضًبُت غلى زالزت ؤقُاء
غلى ؤن مً ؤجاٍ مً اإلاكغهحن عصٍ بليهم ،ومً ؤجاَم مً اإلاؿلمحن لم ًغصوٍ ،وغلى ؤن ًضزلها مً كابل وٍلُم بها زالزت
ؤًام وال ًضزلها بال بجلبان( )6الؿالح الؿُف واللىؽ وهدىٍ فجاء ؤبى حىضٌ (ً)1ذجل( )2في كُىصٍ فغصٍ بليهم ( .)3

) )1غبض الؿالم َاعون ،تهظًب ؾحرة ابً َكام ،ج ،1مغحؼ ؾابم ،م.299-265
) )2نفي الضًً اإلاباعهفىعي ،الغخُم اإلاسخىم ،مغحؼ ؾابم ،م.98-97
ً
) )3غبض هللا بً غمغ بً الخُاب ،هىِخه :ؤبى غبض الغخمً ،ؤؾلم مؼ ؤبُه ولم ًىً بالغا خُنهاَ ،احغ مؼ ؤبُه الى اإلاضًىتُ ،غغى غلى عؾىٌ هللا نلى
ً
ً ً
هللا غلُه وؾلم في بضع وؤخض فغصٍ لهغغ ؾىه ،زغج في ألاخؼاب وغمغٍ زمـ غكغة ؾىت ،وان ػاَضا غاإلاا غابضا ،ماث بمىت ؾىت

َ73ـ وكُلَ74 :ـ

وغمغٍ  84ؾىت .ؤهظغ :غضهان ؾػض الضًً ،الهفىة في نفت الهفىة ،مُابؼ قمـ ،ألاعصنَ1413 ،ـ 1993 -م ،م  .163-162اهظغ هظلً ،مدمىص
قلبي ،خُاة ابً غمغ ،صاع الجلُل ،بحروثَ1413 ،1ٍ ،ـ 1992-م.
) )4ؤبى غبض هللا ،مدمض بً بؾماغُل البساعي ،صاع الػلىم ؤلاوؿاهُت ،صمكم ،يبِ :مهُفى البغا ،باب :الهلر مؼ اإلاكغهحن ،عكم الخضًث
( ،)2554ج ،2م.900
) )5البراء بً غاػب الاوس ي الاههاعي ،هىِخه :ؤبى غمغو ،ؤؾلم كبل الهجغة ،ؤبىٍ صخابي حلُل ،كاجل مؼ الغؾىٌ زمـ غكغة غؼوة بضؤَا باالخؼاب،
وقاعن في فخىخاث هشحرة بػض مىث الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ،جىفي في اليىفت وكُل :في اإلاضًىت ؾىت َ72ـ وكُل :ؾىت َ71ـ .ؤهظغ:خمىص قِذ زُاب،
كاصة فخذ بالص فاعؽ(اًغان) ،صاع الفىغَ1422 ،4ٍ ،ـ 2002-م ،م.134-130
ُ
) )6الجلبان :حلب بًم الجُم والالم وطهغَا الخُابي بالخسفُف حمؼ حلبت ،ؤما حلبان فًبُذ بًمخحن ،وهلل غً بػٌ اإلاخلىحن ؤهه بالغاء بضٌ
الالم مؼ الدكضًض ،وهإهه حمؼ حغاب ،لىً لم ًلؼ في عواًت الصخُذ الا بالالم ،ووكؼ في وسخت مخلىت بىؿغ الجُم والالم مؼ الدكضًض ،وَى زالف ما
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وغً البراء بً غاػب كاٌ :هخب غلي بً ؤبي َالب الهلر بحن الىبي نلى هللا غلُه وؾلم وبحن اإلاكغهحن
ًىم الخضًبُت فىخب َظا ما واجب غلُه مدمض عؾىٌ هللا فلالىا ال جىخب عؾىٌ هللا فلى وػلم ؤهً عؾىٌ هللا لم
هلاجلً فلاٌ الىبي نلى هللا غلُه وؾلم لػلي امده فلاٌ ما ؤها بالظي ؤمداٍ فمداٍ الىبي نلى هللا غلُه وؾلم
بُضٍ كالىوان فُما اقترَىا ؤن ًضزلىا مىت فُلُمىا بها زالزا وال ًضزلها بؿالح بال حلبان الؿالح (.)4
وفي عواًت ؤزغي ،ؤن غمغ بً الخُاب ؤحى عؾىٌ هللا نلى هللا غلُه وؾلم ،فلاًٌ :ا عؾىٌ هللا ؤلؿىا غلى خم؟ وَم
غلى باَل؟ كاٌ :بلى ،كاٌ :ؤلِـ كخالها في الجىت وكخالَم في الىاع؟ كاٌ :بلى ،كاٌ :ففُم وػُي الضهُت في صًيىا وهغحؼ؟
ً
وإلاا ًدىم هللا بُيىا وبُنهم ،فلاًٌ":ا ابً الخُاب بوي عؾىٌ هللا ولً ًًُػني هللا ؤبضا ،كاٌ :فاهُلم غمغ فلم ًهبر
ً
ُمخغُظا ،فإحى ؤبا بىغ فلاًٌ :ا ؤبا بىغ ،ؤلؿىا غلى خم وَم غلى باَل؟ كاٌ :بلى ،كاٌ :ؤلِـ كخالها في الجىت وكخالَم
في الىاع؟ كاٌ :بلى ،كاٌ :فػالم وػُي الضهُت في صًيىا وهغحؼ؟ وإلاا ًدىم هللا بُيىا وبُنهم ،فلاًٌ :ا ابً الخُاب ،بهه
ً
عؾىٌ هللا ولً ًًُػه هللا ؤبضا ،كاٌ:فجزٌ اللغآن غلى عؾىٌ هللا نلى هللا غلُه وؾلم بالفخذ فإعؾل بلى غمغ فإكغؤٍ
بًاٍ ،فلاًٌ :ا عؾىٌ هللا ؤوفخذ َى؟ كاٌ ":وػم" فُابذ هفؿه وعحؼ( .)5

اجفم غلُه ؤَل اللغت .ؤهظغ :ابً حجغ الػؿلالوي ،ؤخمض بً غلي ،فخذ الباعي قغح صخُذ البساعي ،صاع اإلاػغفت ،بحروث ،يبِ :مدمض غبض الباقي،
مدب الضًً الخُُب ،ج ،5م.305
ً
) )1ؤبى حىضٌ بً ؾهُل بً غمغو ،خبؿه ؤبىٍ بػض بؾالمه ،ومىػه مً الهجغة ،ووان ؤبىٍ خُنها وافغا ،وبػض نلر الخضًبُت ؤفلذ مً خبـ ؤبُه،
ً
طَب الى عؾىٌ هللا فغصٍ الى كغَل التزاما بالػهض ،فإفلذ مغة ؤزغي لُظَب الى مىُلت ؾُف البدغ وَكترن مؼ اإلاؿلمحن في الهجىم غلى كىافل
ً
ً
ً
كغَل ،وان ػاَضا غابضا مجاَضا ،ختى ؤؾدكهض في مػغهت الحرمىن .ؤهظغ :مدمض بؾماغُل بىغ ،عحاٌ ؤخبهم الغؾىٌ وبكغَم بالجىت ،صاع اإلاىاع،
اللاَغة2000 ،م ،م.317-315
ً
)ً )2ذجل :بفخذ ؤوله ويم الجُم ،ؤي ًمص ي مشل الدجلت الُحر اإلاػغوف ًغفؼ عحال وًٍؼ ؤزغي ،وكُلَ :ى هىاًت غً جلاعب الخُإ .ؤهظغ :فخذ
الباعي ،ج ،5م.305
) )3البساعي ،خضًث عكم( ،)2553ج ،2م.900
))4ؤبى الخؿحن ،مؿلم بً الدجاج الىِؿابىعي ،صاع الفىغَ1403 ،ـ 1983-م ،باب نلر الخضًبُت ،خضًث عكم( ،)1783ج ،3م.1410-1409
) )5البساعي ،خضًث عكم( ،)3011باب مً غاَض زم غضع ،ج ،2م .1076مؿلم ،خضًث عكم( ،)1785باب نلر الخضًبُت ،ج ،3م.1412-1411
16

فالضعوؽ اإلاؿخفاصة مً َظٍ اإلاىاكف جخلخو في الخالي:
ً
 - 1ؤعؾلذ كغَل مجمىغت مً اإلافاويحن(  )1واخضا ًخلىٍ آزغ ،وَظا ًضٌ غلى نػىبت اإلافاوياث ،وؤنها لم
جىً ؾهلت.
 - 2لم ًغفٌ الىبي نلى هللا غلُه وؾلم الجلىؽ مؼ ؤي مفاوى مً َاالء ،بل حلـ مؼ الجمُؼ وؾمؼ منهم
وعص غليهم.
ً
 - 3اإلافاوياث واهذ مباقغة ،فلم ًىً اإلافاوى الظي وكؼ الهلر مؼ عؾىٌ هللا نلى هللا غلُه وؾلم وؾُُا،
ً
بل وان مً كغَل ،ووان غضائٍ للىبي نلى هللا غلُه وؾلم واضخا.
وجخلخو ؤَم بىىص اإلاػاَضة في:
 انُلخا غلى ويؼ الخغب غكغ ؾىحنً ،إمً فيهً الىاؽ وٍىف بػًهم غً بػٌ.ً
ً
 مً كضم مىت مً ؤصخاب الىبي غلُه الؿالم خاحا ؤو مػخمغا ؤو ًبخغي مً فًل هللا ،فهى آمً غلى صمهً
ومالهً ومً كضم اإلاضًىت مً كغَل مجخاػا الى مهغ ؤو الكامً ،بخغي مً فًل هللا فهى آمً غلى صمه وماله.
ً
ً
 مً ؤحى مدمضا غلُه الؿالم مً كغَل بغحر بطن ولُه عصٍ غليهم ،ومً حاء كغَكا ممً مؼ مدمض لم ًغصوٍغلُه.
 مً ؤخب ؤن ًضزل في غلض مدمض وغهضٍ صزله ،ومً ؤخب ؤن ًضزل في غلض كغَل وغهضَم صزل فُه. ًغحؼ مدمض غً مىت غامه َظا ،وٍإجيها ومً مػه في الػام اللاصم ،وٍمىث فيها زالزت ؤًام مؼ ؾالح الغاهبفلِ ،فخترن كغَل مىت ؤًام صزىلهم فيها(.)2
 غمغ بً الخُاب عض ي هللا غىه ،عؤي ؤن بػٌ قغوٍ الىفاع مجخفت في خلىا ،ومؼ طلً خافظ غلى ؤنىٌالخػامل مؼ عؾىٌ هللا نلى هللا غلُه وؾلم ،وبػضما غلم ؤن ألامغ ملضمت للفخذ َابذ هفؿه.
 غضم كبىٌ غلي مسر ولمت عؾىٌ هللا ،زم ؤمغ الىبي غلُه الؿالم بمسر طلًٌ ،ػُي مغوهت في الخفاوى) )1ؤعؾلذ بضاًت بضًل بً وعكاء الخؼاعي ،زم غغوة بً مؿػىص ،زم ؾهُل بً غمغو ،وفي عواًاث ؤزغي ؤنها ؤعؾلذ غحرَم ،الص يء اإلاهم ؤن الظي وكؼ
غً كغَل َى ؾهُل بً غمغو وَى مً كُاصاث كغَل وؾاصتها .اهظغ :نفي الضًً اإلاباعهفىعي ،الغخُم اإلاسخىم ،مغحؼ ؾابم ،م
الؿحرة ،م.258-255
) )2غلي الهالبي ،الؿحرة الىبىٍت ،مغحؼ ؾابم ،ج ،2م.357-356
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 .345-339فله

ألحل جدلُم ألاَضاف الػلُا.
ًّ
فاعا بضًىه ،لىً
 لػل اإلاىكف ألانػب َى عص الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ألبي حىضٌ بػض مجُئه مً كغَلمؼ نػىبت طلً فاهه ًضٌ صاللت واضخت غلى التزام اإلاؿلمحن بكغوَهم ،مؼ ؤن عص مؿلم الى الىفاع لِـ
باألمغ الهحن.
 اإلافاوياث واهذ في كًاًا زُحرة ،ومؼ طلً حلـ الىبي نلى هللا غلُه وؾلم وؾمؼ وفاوى وكغع فياهذَظٍ اإلاػاَضة.
ً
 لِؿذ الخُىعة ؤن ججلـ مؼ غضون ،ؤو ؤن جفاويه ألازُغ َى ؤن ججلـ يػُفا ،ؤو ؤن جتراحؼ غً ؤنىٌ،ؤو ؤن جسًؼ لػضون.
 َظا الهلر ٌػض الىزُلت ألاَم في الخاعٍش ؤلاؾالمي فُما ًخػلم بػلض اإلاػاَضاث والاجفاكاث واإلافاوياث مؼالػضو ،لم جىً اإلافىياث ؾهلت ،ولم جىً بىىص الهلر ؾهلت ،ظهغ فُه التزام اإلاؿلمحن في غهىصَم وغضم
جغاحػهم غً ؤي بىض مؼ كضعتهم غلى طلً.
ً
ً
 مضة الهلر واهذ غكغ ؾىحن ،فال ًمىً ألي نلر ؤن ًيىن ؤبضًا ،زانت في نغاع بحن الخم والباَل ،وفيُ
َغٍم حهاص ال ًمىً ؤن حػُل.
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املبحث الثاوي :التفاوض في واقعىا الاسالمي والعربي :الدروس والعبر
املطلل ول :صلح الرملة والدروس املستفادة ()1
الخاعٍش ؤلاؾالمي مليء باألخضار والخغوب والتي جسلل هشحر منها مفاوياث ؤصث لهضهت ؤو وكف لللخاٌ ،ولػل مً ؤبغػ
الاخضار التي وكػذ ما وكؼ بحن نالح الضًً والهلُبُحن غىض اخخاللهم لفلؿُحن ،ومً طلً نلر الغملت ،وكض
جلخهذ ؤَم مغاخل نلر الغملت في الخالي:
املرحلة ولى :باصع الهلُبُىن بةعؾاٌ عؾالت الى نالح الضًً( َ )2لبىا زاللها الللاء به ،فغص نالح الضًً بإن مجغص
الللاء مغفىى ،بال بطا وان الللاء ً
بىاء غلى ش يء ملمىؽ جخدلم مً زالله مهلخت اإلاؿلمحن.
املرحلة الثاهية :حاءث عؾل لهالح الضًً وغغيذ غلُه ويؼ اللخاٌ ،فلم ٌُػُهم مىافلت بل جإزغ في الغص غليهم.
املرحلة الثالثة :خاوٌ الهلُبُىن الضزىٌ للمفاوياث بيل الؿبل ختى ؤعؾلىا َضاًا لهالح الضًً مػلىحن عغبتهم في
ببغام الهلر.
املرحلة الرابعة  :وهي اإلاغخلت ألازحرة والانػب ،خُث اؾخمغث زمؿت قهىع ،خُث خمل عؾل نالح الضًً الػغى
النهائي للهلُبُحن فىافلىا غلُه ،والظي جًمً:
 ًيىن للهلُبُحن اإلاىُلت الؿاخلُت. جيىن مىُلت غؿلالن بإًضي اإلاؿلمحن. ًخلاؾم اإلاؿلمىن والهلُبُىن ،اللض والغملت مىانفت.ً -دم للىهاعي ػٍاعة بِذ اإلالضؽ بدغٍت.

)َ )1ى الهلر الظي غلضٍ نالح الضًً الاًىبي مؼ اإلالً ؤلاهجلحزي عٍدكاعص اإلاللب ب" كلب ألاؾض" ،خُث ُوكؼ َظا الهلر في مىُلت الغملت في وؾِ
فلؿُحن ؾىت َ588ـ .اهظغ ،غلي مدمض الهالبي ،نالح الضًً ألاًىبي وحهىصٍ في اللًاء غلى الضولت الفاَمُت وجدغٍغ بِذ اإلالضؽ ،صاع الخىػَؼ
واليكغ ،اللاَغةَ1429 ،1ٍ ،ـ 2008-م ،م.616-611
)ُ )2ولض نالح الضًً واؾمه ًىؾف بً هجم الضًً ؤًىب غام َ532ـ في كلػت جىغٍذ في الػغاق ،وؤنىله غلى ألاعجر هغصًت ،وان ؤبىٍ والُا غلى جىغٍذ
وفي ًىم والصجه ُغؼٌ غنها ،وعخل الى اإلاىنل ،خُث الخلى َىان مؼ غائلت ػهيي ،جغبى نالح الضًً غلى الػلُضة ومياعم الازالق والصجاغت ختى انبذ
مً ؤشجؼ الفغؾان ،للي هللا ؾىت َ589ـ وصفً في صمكم .اهظغ ،غلي مدمض الهالبي ،نالح الضًً ألاًىبي  ،....مغحؼ ؾابم ،م.248-221
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 للمؿلمحن والىهاعي الخم في ؤن ًجخاػ ول فغٍم منهم بالص الفغٍم آلازغ. مضة اإلاػاَضة زالر ؾىىاث وزالزت ؤقهغ(.)1ً
ً
ان طلً ٌػُُىا صعوؾا وغبرا مهمتً ،خلخو ؤَمها في ؤن:
 َظا الهلر وان مؼ مدخل مباقغ لبالص اإلاؿلمحن. بلاء الهلُبُحن في مىُلت الؿاخل واقتراههم مؼ اإلاؿلمحن في مىاَم ؤزغي ،لم ًىً بؿبب جىاػٌ نالحالضًً غً جلً اإلاىاَم ،بل وان بؿبب ؾُُغة الهلُبُحن غليها باللىة وغضم كضعة اإلاؿلمحن غلى بزغاحهم
منها.
ً
ً
 اإلافاوياث لم جىً ؾهلت ،خُث اؾخمغث زمؿت غكغ قهغا ،جسللها "  "42وفضا قاعوىا في جلً اإلافاوياث،ً
وواهذ جىلُؼ في بػو ألاخُان( ،)2وَظا ٌُػُُىا اهُباع ؤن اإلافاوى اإلاؿلم وان كىٍا.
 بضؤث اإلافاوياث بػض َلب والخاح مً الهلُبُحن ،وغاصة مً ًُلب الخفاوى ًبضؤ بالخىاػٌ. كض ًظً البػٌ بإن نالح الضًً ؤزُإ غىضما كبل بهظا الهلر ،لىً الخلُلت هي ؤن نالح الضًً حػاملبظواء فهى بظلً الهلر عص هجىم الهلُبُحن غً باقي فلؿُحن ،وبضؤوا بسخب كىاتهم وكاصتهم الػؿىغٍحن
وبغاصتهم الى بالصَم ،وَظا ؤغُى فغنت لللىاث اإلاؿلمت إلغاصة جغجِب نفىفها وجىظُمها اللخالي.
ً
 مضة الهلر واهذ كهحرة جلغٍبا زالر ؾىىاث ،وهي فترة في غغف اللخاٌ حػخبر اؾتراخت مداعب.املطلل الثاوي :اثفاق أوسلى ما له وما عليه
ُ
َظٍ الػباعة ناعث حؿمؼ في مػظم ؤعحاء فلؿُحن ،بػض اجفاق ؤوؾلى(  ،)3فهل صخُذ الخفاوى زُاهت؟ ًغي الباخث
ؤن َظٍ الػباعة لِؿذ صكُلت ،فلِـ الػُب في الخفاوى ،بل الػُب في اإلافاوى ،فىبِىا نلى هللا غلُه وؾلم فاوى
ؤغضاءٍ في كًاًا زُحرة ،فلم جىً جلً زُاهت ،وجاعٍسىا ؤلاؾالمي مليء بالخفاوى زانت ما فػله نالح الضًً الاًىبي
) )1غلي مدمض الهالبي ،نالح الضًً ألاًىبي  ،....مغحؼ ؾابم ،م.616-611
) )2غلي مدمض الهالبي ،نالح الضًً ألاًىبي  ،....مغحؼ ؾابم ،م.611
) )3ؤوؾلى هي غانمت الجروٍج التي قهضث الخىكُؼ غلى الاجفاق بحن الُغفحن بغغاًت ؤمغٍىُت ؾىت 1993م  .ؤهظغ ،غمحر الفغا وهماٌ الكاغغ ،صعاؾاث
فلؿُُيُت وغغبُتَ1437 ،2 ٍ ،ـ 2016 -م ،م  .208بػٌ الباخشحن جدضزىا غً الشغغاث الخُحرة في الاجفاق زانت ،اللضؽ ،الالحئحن ،الاغتراف
بالىُان ،جغن اإلاىظمت للىفاح اإلاؿلر .ؤهظغ :مىحر قفُم ،ؤوؾلى ،2 ،1صاع اإلاؿخلبل ،الخلُل ،الُبػت الشاهُت1997 ،م.
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مؼ الهلُبُحن في نلر الغملت ،ولم ًىً طلً زُاهتَ ،ظا ًضلىا بإن مجغص الخفاوى ال ٌػخبر زُاهت.
فلض كؿم الباخشىن( )1اإلافاويحن الى كؿمحن:
ول :مفاوى مسلو لضًىه وقػبه ،ختى لى فكلذ اإلافاوياث ًدافظ غلى الخلىق وال ًتراحؼ ،ولِـ الىاحب ؤن
ًدلم ول ش يء في الخفاوى.
الثاوي :مفاوى مإحىع مهىىع لخُاهت ؤمخهً ،سىى الخفاوى لِـ ألحل جدلُم ألاَضاف ،بل ألحل زُاهتها
وحؿلُمها.
مً َىا ناع ول َغف ًىظغ للخفاوى مً ػاوٍخه ،فمً عؤي ؤن اجفاق ؤوؾلى فُه جفغٍِ بالشىابذ الفلؿُُيُت ،كاٌ:
الخفاوى زُاهتً ،لهض بظلً اجفاق ؤوؾلى ولِـ ول جفاوى ،وؾىػغى ألان مىكف الُغفحن مً اجفاق ؤوؾلى:
 اإلاػاعيىن لالجفاق وحهىا اهخلاصاث هشحرة ؤَمها:
 جفغص كُاصة (م.ث.ف) باإلاىافلت غلى الاجفاق صون الغحىع ليل قغائذ الكػب الفلؿُُني غحر اإلامشلت فياإلاىظمت.
 اغتراف كُاصة(م.ث.ف) ًدم "بؾغائُل" في الىحىص وبكغغُت اخخاللها ٌ %77مً ؤعى فلؿُحن الخاعٍسُت. جإحُل اللًاًا ألاهثر ؤَمُت مشل اللضؽ والالحئحن وخم الػىصة للخل النهائي. جسلي (م.ث.ف) غً الىفاح اإلاؿلر ،مؼ حػهض اإلاىظمت بمخابػت اللًاًا ألامىُت مؼ الجاهب ؤلاؾغائُلي. ؤصث الاجفاكُت لخضوث اهلؿام في الكاعع الفلؿُُني ،بػض عفٌ ؤلاؾالمُحن والِؿاعٍحن لها(.)2ًغي الباخث ؤن ؤزُغ كًُت في الاجفاق هي الاغتراف بدم الىُان في الىحىص غلى ؤعى فلؿُحن ،وجسلي اإلاىظمت غً
الىفاح اإلاؿلر.

) )1ملالت للباخث فالر الكبلي وكغث بخاعٍش ً-27ىاًغ . 2018ؤهظغ الغابِ.https://www.falihalshibly.com :
) )2ؤَم اإلاػاعيحن خغهت خماؽ وخغهت الجهاص ؤلاؾالمي والجبهخحن الكػبُت والضًملغاَُت .اهظغ :صعاؾاث فلؿُُيُت وغغبُت ،م  .211-210هظلً،
ؤبى زالض الػملت ،ؤوؾلى" مدُت لتهىٍض فلؿُحن ،زُىة للؿُُغة غلى اإلاىُلت" صاع الىىىػ ألاصبُت ،بحروث1997 ،1 ٍ ،م .ؤخمض نضقي الضحاوي ،ال
للخل الػىهغي في فلؿُحن ،قهاصة غلى مضعٍض وؤوؾلى ،صاع اإلاؿخلبل الػغبي ،اللاَغة1994 ،م .كِـ غبض الىغٍم وآزغون ،ؾالم ؤوؾلى بحن الىَم
والخلُلت ،قغهت الخلضم الػغبي ،بحروث1998 ،1ٍ ،م.
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 ؤما اإلاضافػىن()1غً اجفاق ؤوؾلى فُلىلىن آلاحي:
 َظٍ الاجفاكُت هي ؤفًل ما ًمىً الخهىٌ غلُه في ظل ازخالٌ مىاػًٍ اللىي ،والعجؼ الػغبي وؤلاؾالميالخالي.
 قيلذ َظٍ الاجفاكُت فغنت للكػب الفلؿُُني بإن ًبني له كاغضة غلى ؤعيهٌ ،ؿخُُؼ مً زاللها ؤنًدافظ غلى ما جبلى مً فلؿُحن.
 اغتراف "بؾغائُل" في َظٍ الاجفاكُت بالكػب الفلؿُُني ،واغترفذ هظلً ب(م.ث.ف) هممشل للكػبالفلؿُُني.
 بن مؿاع ؤوؾلى مهما خاولذ "بؾغائُل" التهغب مىه ؾُاصي في النهاًت الى كُام الضلىلت الفلؿُُيُت ،وؤهبرصلُل َى اهضالع اهخفايت ألاكص ى في وحه الههاًىت غىضما ونلذ اإلافاوياث الى َغٍم مؿضوص(.)2
بحن َظٍ السجاالث الؿُاؾُت ًمىً اللىٌ ؤن:
 - 1مجغص الخفاوى مؼ اإلادخل ال ٌػخبر زُاهت ،الخُاهت جيىن غىضما ًفغٍ اإلافاوى ؤو ًدىاػٌ ،وكض سجل الخاعٍش
ً
بإن ؤبُاال هشحرون حلؿىا للخفاوى مؼ مً اخخل ؤعيهم لىنهم غىضما عؤوا اإلاماَلت وغضم الالتزام مً كبل
اإلادخل غاصوا لللخاٌ بكيل ؤكىي وؤنلب ،ومً َاالء غمغ اإلاسخاع(  )3الظي كاجل الاخخالٌ ؤلاًُالي للُبُا ما
ًؼٍض غً غكغًٍ ؾىت ،وبػض صفؼ الُلُان ألزمان هبحرة هدُجت ألاغماٌ الجهاصًت والشىعٍت التي كاصَا الكُش

) )1ؤبغػ اإلاضافػحن غً الاجفاقً ،اؾغ غغفاث ،مدمىص غباؽً ،اؾغ غبض عبه ،وكُاصاث ؤزغي .ؤهظغ :خؿحن ؤبى قيب ،الاجفاق الفلؿُُني ؤلاؾغائُلي،
الغؤي والغؤي آلازغ ،مىخبت مضبىلي ،اللاَغة1995 ،م ،م  .238-225مىحر قفُم ،مً ؤجفاق ؤوؾلى ،صاع الكغوق ،فلؿُحن،

1999م .غؼٍؼ خُضع،

الفلؿُُيُىن في بؾغائُل في ظل اجفاق ؤوؾلى ،ماؾؿت الضعاؾاث الفلؿُُيُت ،بحروث1997 ،1ٍ ،م.
) )2صعاؾاث فلؿُُيُت وغغبُت ،م.212
) )3غمغ اإلاسخاعُ ،ولض في مىُلت "البُىان" ببركت في لُبُا ؾىت 1862م ألبىًٍ نالخحن ،ماث ؤبىٍ وَى طاَب للدج فإوص ى به ؤخض عفاكه ،فاَخم به
وؤعؾله لخلػم اللغان والػلىم الكغغُت ختى ؤنبذ قُش كبُلخه ،صزل الاخخالٌ ؤلاًُالي بىغاػي ؾىت

 ،1911فهب الكُش غمغ للجهاص وظل ًجاَض

وٍلاجل ختى اللى اللبٌ غلُه وؤغضم ؾىت 1931م .ؤهظغ :مدمض مدمىص بؾماغُل ،غمغ اإلاسخاع قهُض ؤلاؾالم وؤؾض الصخغاء ،مىخبت اللغان،
اللاَغة ،م.9-7
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ً
غمغ ،طَبىا لخُاع الخفاوى مؼ الشىاع خُث بظلىا حهىصا هبحرة ألحل اكىاع الكُش غمغ ليل ًجلـ
للخفاوى ،وغىضما حلـ وؾمؼ منهم ؤصعن فيهم الغضع والخُاهت واإلاماَلت ،فػاص لللخاٌ مغة ؤزغي(  ،)1خُث
خاولذ بًُالُا اغغاء الكُش غمغ  -زالٌ الخفاوى -بيل ؤهىاع الاغغاء فلم ًلبل(  ،)2فلم ًىً جفاوى غمغ
ً
ً
اإلاسخاع زُاهت ،بل وان بُىلت ألهه عفٌ الػغوى الهؼٍلت وغاص للبىضكُت ،فيان بُال في اللخاٌ وبُال في
الخفاوى.
 - 2الاغتراف بدم الىُان في الىحىص في ؤعى فلؿُحن -لى غلى قبر واخضَ -ظا ؤزُغ بىض في الاجفاق ،وخؿب
اغخلاص الباخث فةن َظا البىض َى الظي فخذ باب الخسىًٍ.
 - 3مىافلت(م.ث.ف) غلى هؼع الؿالح ؤو جغن الىفاح اإلاؿلر بيل ؤقياله ،ؤيػف اإلافاوى الفلؿُُني.
 - 4غضم مكاعهت اليل الفلؿُُني في الاجفاق ،كؿم اإلاجخمؼ الفلؿُُني الى كؿمحن ،ماٍض ومػاعى.
 - 5ول َغف ًداوٌ بزباث مىكفه ،لىً الخم َى ؤن الاجفاق يػُف ،فُه سغغاث هشحرة وغلباث هبحرة ،فلًاًا
الخل النهائي هي التي ال جاحل ألنها ؤنل الهغاع.
 - 6اإلافاوى الفلؿُُني -بهغف الىظغ غً شخهه -وان ًدخاج للىة جدمُه ،غضم وحىص َظٍ اللىة حػلخه في
مىكف ال ًمىً مً زالله الغحىع الى الىعاء،)3( .
 - 7مماَلت الػضو وغضم التزامه باالجفاق ،وجغهحزٍ غلى بوكاء ؾلُت مجزوغت الؿالح (يػُفت) ،واهذ فغنت
طَبُت باليؿبت له ألحل ؤن ًُمغع مسُُاجه الاؾدُُاهُت وٍدبؼ ؾُاؾت ألامغ الىاكؼ مؼ اإلافاوى الفلؿُُني.
 - 8مىكف ؤلاصاعة ألامغٍىُت مً زالٌ هلل الؿفاعة الى اللضؽ ،ومداولت اللًاء غلى خلىق الالحئحن فُما باث
ٌُػغف بهفلت اللغن( ،)4ول طلً ًُشبذ فكل الاجفاق ،ؤو بالخض ألاصوى ونىله لُغٍم مؿضوص.

))1اهظغ جفانُل الػملُت الخفاويُت ممشلت بكغوٍ الكُش غمغ التي ويػها غلى الُلُان فتهغبىا مً الخفاوى في هخاب ،غلي الهالبي ،غمغ اإلاسخاع،
وكإجه ،ؤغماله ،واؾدكهاصٍ ،اإلاىخبت الػهغٍت ،بحروث ،م.44-36
) )2مدمض مدمىص بؾماغُل ،غمغ اإلاسخاع قهُض ؤلاؾالم وؤؾض الصخغاء ،مغحؼ ؾابم ،م.34
)َ )3ظا الىالم كاله ؤخض كاصة مىظمت الخدغٍغ بالىو" :محن َالخماع اللي في الضهُا بُفاوى  ..بُىكف ؾالخه وٍغمُه وٍغوح ًفاوى  ،بال الظي ًغٍض ؤن
ًسضم ؤغضاءٍ" فالخفاوى بضون كىة ٌػني الخًىع ،ؤو الخىاػٌَ .ظا هالم نالح زلف" ؤبى بًاص" والظي اغخالخه بؾغائُل بخاعٍش 1991-1-14م في جىوـ
مؼ مجمىغت آزغًٍ .ؤهظغ.http://www.fatehmedia.net :
) )4هي نفلت ؤمغٍىُت بؾغائُلُت تهضف لخهفُت اللًُت الفلؿُُيُت ،زانت اللضؽ والالحئحن .ؤهظغhttps://www.marefa.org:
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ً
َ - 9ىان هالم زُحر حضا لهائب غغٍلاث(  -)1عئِـ صائغة اإلافاوياث مؼ الاخخالًٌُ -لغ زالله غغٍلاث بفكل
ً
ُ
اإلافاوياث مؼ الاخخالٌ بؿبب حػىذ الجاهب ؤلاؾغائُلي(  ،)2لِـ غُبا ؤن وػترف بإزُائىا ،ؤو ؤن هلغ بإن
اإلافاوياث كض فكلذ ،فهظٍ خلُلت ال ًمىً بهياعَا ،لىً فلضان اإلافاوى الفلؿُُني للخُاعاث ألازغي
حػلخه في مإػق ،وبلي الاخخالٌ ًُماعؽ غضواهه غلى قػبىا وؤعيىا صون ؤي عاصع ،ولم ٌؿخُؼ اإلاجخمؼ الضولي
ؤن ًُىهف كًِخىا ؤو ؤن ًضغم اإلافاوى الفلؿُُني ،فلض بلي اإلافاوى الفلؿُُني ؤمام الفكل ال ٌؿخُُؼ
ؤن ٌُغحر ،ؤو ؤن ًمىؼ بالخض ألاصوى اؾخمغاع الػضوان غلى قػبىا(.)3
ان مغوع  25ؾىت غلى جىكُؼ اجفاق ؤوؾلى جضغىها للىكىف و الخفىحر بما خلله َظا الاجفاق مً مىدؿباث
للفلؿُُيُحن ،فبػض مغوع َظٍ اإلاضة هجض خالت مً السجاٌ الفىغي والؿُاس يً ،غي الباخث ؤنها لم جسغج غً خىمها
بفكل اإلافاوياث مؼ الاخخالٌ ،وؤن غلى الجاهب الفلؿُُني ؤن ًبدث غً زُاعاث ؤزغي.
خاثمة:
يتبين لىا من خالل ما سبق الىتائج والتىصيات التالية:
ًال
أوال :هتائج البحث
ً
ً
 الخفاوى لِـ ؤمغا َاعئا ظهغ في فلؿُحن وخضَا ،بل َى ؤمغ ممخض غبر جاعٍش البكغ ،ماعؾخه البكغٍت غبرجاعٍسها الُىٍل ،كبل ؤلاؾالم ،وفي خُاة الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ،وغبر الخاعٍش ؤلاؾالمي الُىٍل ،وغبر
الخجاعب البكغٍت ألازغي.
 الخفاوى ال ٌػني الًػف ؤو الاؾدؿالم ،بل َى وؾُلت مً وؾائل خل الجزاغاث ،وَى ؾالح مً ألاؾلختاإلاهمت والتي مً زاللها ًخم جدلُم ألاَضاف.
 -ال ًىحض في ألاصلت الكغغُت صلُل ًمىؼ الخفاوى همبضؤ ،ؤو ًدغمه خغمت قغغُت.

) )1وكغث َظا الىالم صخُفت ألاًام بخاعٍش

2014-5-11م  ،غلى لؿان الضهخىع نائب غغٍلاث عئِـ الىفض الفلؿُُني اإلافاوى .ؤهظغ:

.http://www.al-ayyam.ps
ُ
) )2وكغث َظٍ اإلالابلت غلى مىكؼ"صهُا الىًَ" بخاعٍش 2013-12-30م .ؤهظغ.https://www.alwatanvoice.com:
) )3ؤوؾلى  1،2اإلاؿاع واإلاأٌ ،م.227-201
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 كغَل فاويذ الىبي نلى هللا غلُه وؾلم في كًاًا جمـ الػلُضة ،ومؼ طلً حلـ الىبي وؾمؼ وعص غليهمً
الغص الكغعي اإلاىاؾب .ولم ٌكيل حلىؾه مػهم اغترافا بكغغُتهم ؤو قغغُت ؤنىامهم.
 نلر الخضًبُت َى الهلر ألابغػ في الخاعٍش ؤلاؾالمي ،مؼ طلً لم جىً اإلافاوياث ؾهلت ،وجم جدلُم ؤَضافاإلاؿلمحن مً َظا الهلر.
ً
 لِـ قغَا في اإلافاوياث ؤن جىهي الجزاع باليلُت ،بل هي مغخلت مً مغاخله ،لظلً واهذ الاجفاكاث في ػمًالىبي نلى هللا غلُه وؾلم ماكخه ولم جىً صائمت.
 نلر الغملت الظي غلضٍ نالح الضًً الاًىبي مؼ الهلُبُحن ،وان يهضف إليػاف الهلُبُحن وجلىٍت نفً
ً
اإلاؿلمحن ،وىهه وان ماكخا ألحل جغجِب وجلىٍت الهفىف ،فلِـ خغاما في صًيىا ؤن جلضع ألامىع بلضعَا ،وؤن
جسخاع الىكذ اإلاىاؾب للخغب والؿلم.
 الخُاهت لِؿذ مغجبُت بالخفاوى ،بل هي مغجبت باإلافاوى الخائً ؤو اإلافغٍ ؤو الًػُف.ً
ً
 فكل اإلافاوى الفلؿُُني في الىنىٌ لضولت غً َغٍم اإلافاوياث ،حػل حؼءا هبحرا مً قػبىا ًفلض الشلتبيل ش ٍيء اؾمه جفاوى ،فخسلي اإلافاوى غً ؾالخه ؤزىاء ؤو كبل الخفاوى ،فكل طعَؼ لً ًاصي الى هخائج.
 حلىؽ اإلافاوى اللىي الظوي اإلاضغىم بجىضٍ وقػبه مؼ الػضو ال ًسضف صًىه ؤو وَىِخه.ًال
اهيا :التىصيات
َظا البدث لِـ صغىة للخفاوى مؼ اإلادخل ،بل َى صغىة المخالن ؤؾباب اللىة ولها التي جاَلىا لهىاغت مػاصلت
حضًضة ،لِـ الػضو مً ًفغى قغوَه فيها.
ً
ً
ًىص ي الباخث بػلض وعقت غمل جًم هسبا مً الكػب الفلؿُُني ،تهضف إلاىاككت اللًاًا بهضوء بػُضا غً هُل
التهم ،جدبلىع مً زاللها عئٍت حضًضة للىاغض الخغب والؿلم.
ًىص ي الباخث وؾائل الاغالم الفلؿُُيُت بإن جخىخى الخظع في الخػامل مؼ مهُلخاث الخفاوى والخُاهت ،والخالٌ
ُ
والخغام في اإلافاوياث ،ختى هغسخ في ؤطَان قػبىا وؤمخىا اإلاػاوي الصخُدت.
ً ً
ًىص ي الباخث ول مً ًفىغ في مفاويت مدخل ألعيه ،بإن ًمخلً اللىة التي جاَله ألن ًيىن مفاويا كىٍا ،وؤن جبلى
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ول الخُاعاث خايغة ؤمامىا ،بازخهاع فاوى بلىة ؾالخً.
ً
ُ
ًىص ي الباخث بإن وغحر الهىعة الىمُُت غً الخفاوى ،فلِـ الخفاوى صائما غالمت يػف.
وفي الخخام ؤؾإٌ هللا حػالى اللبىٌ ،بن ؤنبذ فبفًل هللا ،وبن ؤزُإث فمً جلهحري ،مً ًجض مالخظت ؤو زُإ
ؤعحى ؤن ًفُض البدث.
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